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Книжкові новинки рідного краю :  інформ. список для організаторів 

дитячого читання. Вип. 5 / Миколаївська обл. б-ка для дітей ім. 

В. О. Лягіна ; уклад. Л. Г. Шевцова. – Миколаїв, 2020. – 7 с.  
 

Інформаційний список літератури «Книжкові новинки рідного краю» 

знайомить з продукцією миколаївських видавництв, яка надійшла до 
Миколаївської обласної бібліотеки для дітей ім. В. О. Лягіна у січні – 

червні 2020 року.  

Матеріал розміщений у таких розділах: 

Сьогодення Миколаївщини 

Освіта 

Проза та поезія 

Для маленьких читачів 
У межах кожного розділу публікації подано в алфавіті авторів або 

назв. 
Ознайомитися з книгами краєзнавчої тематики можна як в читальній 

залі, так і на абонементі нашої бібліотеки, є що почитати як маленьким, 

так і дорослим читачам.  
Періодичність – один раз на півріччя. 
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Сьогодення Миколаївщини 

 

Людина року. Городянин року (1996-2019) : 

загальноміська програма : біобібліографічний довідник / 
Центральна міська бібліотека ім. М. Л. Кропивницького, 

ЦБС для дорослих м. Миколаєва, ЦВГД "Наваль-

Експерт". - Дев’ятнадцяте вид.,  доп. – Миколаїв : Іліон, 
2020. – 246 с. : фото. 

Біобібліографічний довідник містить відомості про 

лауреатів загальноміської програми «Людина року. 
Городянин року» з 1996 по 2019 роки, за винятком 2015 та 2018 років, 

коли звання не присуджувалися. До довідника також додаються: 

Положення про звання «Городянин року» і «Людина року»; Положення 
про оргкомітет загальноміської програми «Людина року»; склад 

оргкомітету; прес-реліз оргкомітету за результатами експертного 

опитування за 2019 рік; хронологічний покажчик. Посилання на книги, 
статті з періодичних видань і збірників про персони надано вибірково та 

переважно за останні роки. 

                                         

Освіта 

 

Гузенко, В. Н.  Научить и защитить : основы 
детской безопасности : [книга-практикум] / В. Н. Гузенко 

; худож. С. Туз. – Николаев : Изд-во Ирины Гудым, 2020. 

– 132 с. : ил.  
Це книга-практикум з основ дитячої безпеки, де 

батьки в будь-який час знайдуть будь-який рецепт, як 

діяти в тій чи іншій ситуації.  
Використовуючи свій багаторічний досвід роботи в карному розшуку, 

Валерій Гузенко акцентує увагу читача на найбільш небезпечних і 

поширених видах насильства над дітьми: наркоманія, педофілія, 
шкільний буллінг і інші види морального і фізичного насильства. Дуже 

важливо навчити дитину навичкам безпечної поведінки в агресивному 

середовищі проживання, підготувати його до дорослого життя. Про це 
йде мова в цій книзі, 

Кожен розділ книги, що вийшла друком у видавництві І. Гудим, 

ілюстрований емоційними чорно-білими малюнками Світлани Туз, 
художниці Миколаївської обласної бібліотеки для дітей ім. В. О. Лягіна, 

чітко передають суть викладеного тексту. 
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Проза та поезія 

 

Бондаренко, Л. Вендета у форматі 3D : роман / 

Л. П. Бондаренко ; передм. В. Марущак, Ю. Котляра. – 

Вид. друге, випр. – Миколаїв : Іліон, 2020. – 226 с. – 
(Південна бібліотека). 

Психологічний роман про жорстку емоційно-

психологічну боротьбу за право кохати і бути 
коханим. Історії трьох українок, темпераментних, 

емоційних, але з Богом у серці, мають намір 

переконати читача у тому, що справжня Жінка, яка 
знала силу і глибину кохання, не здатна на помсту, що 

несе руйнування і знищення. Любов одну зцілює, інша, проходячи свій 

терновий шлях, незважаючи на тягар зі страждань, болю і горя, йде 
вперед. Це може бути дорога довжиною у ціле життя, як для третьої. 

Героїні – це узагальнюючий образ Жінки, освіченої, самодостатньої, 

запальної, це новий вид, культивований коханням, у той час, коли 
справжні почуття вважаються старомодними, а поняття «кохати» 

люди замінили словом «використовувати». То якою ж має бути помста 

такої жінки? 
Читайте і відкривайте для себе новий світ, і хай цей процес принесе 

вам насолоду! 

 

 

Іщенко, С. В. Дерева злетіли парами : зібране / С. В. Іщенко. – 

Миколаїв : ФОП Швець В. М., 2019. – 556 с. : фото. 
У книгу зібраних творів Світлани Іщенко "Дерева 

злетіли парами" увійшли поезії періоду 1988-2019 років. 

Переважна більшість цих творів побачила світ 
окремими книгами і журнальними добірками української і 

закордонної преси Канади, США і Англії. Зібране 

містить широкий діапазон літературних жанрів. Книга 
вбирає в себе не тільки великий період творчості 

поетеси, але й її погляд на історію України, культуру, 

національні цінності, людину і суспільство, міфологію і 
реалії життя, еміграцію, кохання у всіх його виявах, сценічні ролі і 

артистизм бачення світу очима художника. Зібраті твори є портретом 

самої поетеси, різнобічності її талантів і перспектив.  
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Маляров, А. Отакі ми, Господи! / А. Маляров. – Миколаїв : Іліон, 
2020. – 400 с. 

Вам цікавий десятирічний хлопчина, що в пекельних 

умовах евакуації дорослішає на очах, набирає в душу весь 
той негатив, що дарує йому голод, небезпека, викривлена 

мораль, але вибудовує свою філософію?.. 

Вам цікавий юнак, що від плуга і кінського хвоста 
раптом виростає в творчу особистість?.. 

Зрештою – людина першої зрілості, що згинається і 

втрачає гідність під колесами мертвої ідеології?.. 
Читайте трилогію «Отакі ми. Господи!». Колоритні характери, 

захоплюючі перипетії і непідробний гумор поряд з житейською драмою. 

 

Финогеев, А. В. Тихая заводь : повести и рассказы / А. В. Финогеев. 

– Николаев : Илион, 2019. – 256 с.  

До видання увійшли нові твори письменника 
Олександра Фіногеева, якого вже полюбили читачі. 

Прості, на перший погляд, історії наповнені глибоким 

змістом. Читач потрапляє у вир подій і пригод, де 
трагічне і комічне показане без надмірної напруги і 

сентиментальності. У його сильній, часом жорсткій 

прозі поєднується м'який гумор і майстерність 
справжнього лірика, тонкого, душевного. Автор 

розмірковує про вірність і природу зради, про шлях «нагору» і ціну, яку 

доводиться платити за успіх. На сторінках книги ви зустрінете 
багатьох персонажів, кожен з яких має неповторні риси характеру. 

Написані оповідання захоплююче і легко. Викликає повагу 

майстерність автора та реальність його правдивих історій. 
 

 

 

Для маленьких читачів 

 

Грунська, І. І. Казки Чайної ложки : смачні казки для 
не зовсім маленьких / І. І. Грунська ; худож. І. Грунська, 

О. Грунський; пер. укр. Т. Свірської. – Миколаїв : Іліон, 

2019. – 134 с. : іл.  
«Казки Чайної ложки» – це добрі, поетичні казки-

притчі для дітей та дорослих про вічні людські цінності. 
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Ковальова, Т. Бобо і Тіптоп із Лопушків : казка / Т. Ковальова; 
худож. Л. Чуйко, В. Ковальова. – Миколаїв : Іліон, 2020. – 28 с. : іл.  

Книга «Бобо і Тіптоп із Лопушків» – це оповідання 

для дітей   дошкільного та молодшого шкільного віку. В 
цій історії йдеться про братів-кроликів, яким сніг на 

верхів’ях гір здавався схожим на морозиво, і вони, 

набравшись хоробрості, вирішили по нього піти. 
 

 

 

 

 

 

Крихели, А. В. Горыныч спешит на помощь : сказка : [для мл. шк. 

возраста] / А. В. Крихели ; ил. автора. – Николаев : Илион, 2020. – 104 с. : 

ил., портр. – (Сказки для семейного чтения). 
Друзі потрапили в біду, і Надія вирушила знову в 

чарівний ліс на допомогу. Але сама опинилася в пастці. 

Щоб спасти її, Гориничу доведеться проявити 
наполегливість і сміливість, а Кощію – дістати з шафи 

"скелети минулого". Ось тільки питання: як поставиться 

до них його улюблена Яга? 
 

 

Свірська, Т. Ельсавія : казка / Т. Свірська; худ. Ю. Поліщук. – 
Миколаїв : Іліон, 2020. – 134 с. : іл. 

Двоє десятирічних дівчаток, Даринка й Галинка, 

завдяки своїй допитливості та небайдужості 
потрапили до дивовижного світу тварин, світу, який, 

як виявилося, існував зовсім поруч. 

Нові знайомі дівчаток потрапили в біду та 
потребували допомоги, яку могли надати лише люди. 

Люди, які, пройнявшись жалем до найменших та 

беззахисних, погодилися б відправитися в небезпечну 
подорож через Грузьке болото до країни Ельсавії, де на них чекали не 

лише цікаві відкриття, але й серйозні випробування на мужність, 

щирість і навіть готовність до самопожертви. 
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Мачула, О. М. Криничний журавель : [вірші : для дітей дошк. та мол. 

шк. віку] / О. М. Мачула ; худож. С. Туз. – Миколаїв : Іліон, 2020. – 40 с. : 

іл. – (Чарівна веселка). 
"Криничний журавель" – цикл весело-пізнавальних 

поезій Олександра Мачули, в якому йдеться про 

подорож малого героя в село до дідуся та бабусі під час 
літніх канікул. Це друга книга автора для дітей із серії 

"Чарівна веселка". Яскраві малюнки до неї створила 

Світлана Туз, художниця Миколаївської обласної 
бібліотеки для дітей ім. В. О. Лягіна. 

 

 
 Мачула, О. М. Морські канікули : [вірші : для дітей дошк. та мол. 

шк. віку] / О. М. Мачула ; худож. С. Туз. – Миколаїв : Іліон, 2020. – 40 с. : 

іл. – (Чарівна веселка). 
"Морські канікули" – весела і пізнавальна поетична 

розповідь Олександра Мачули про пригоди маленького 

героя з татом і мамою під час літніх канікул в процесі 
морської подорожі на паруснику "Дельфін" навколо 

африканського континенту. Це третя книга автора 

для дітей із серії "Чарівна веселка". Яскраві малюнки до 
неї створила Світлана Туз, художниця Миколаївської 

обласної бібліотеки для дітей ім. В. О. Лягіна. 

 

 

 

Щедрова, Н. С. И дом, и школа, и мечты : стихи 
для детей дошк. и мл. шк. возраста / Н. С. Щедрова ; 

худож. В. П. Корженко. – Николаев : Илион, 2019. – 28 

с. : ил.  
У новій книзі відома поетеса Надія Спиридонівна 

в легкій і доступній формі вводить дітей у світ сім'ї 

та школи, закликає любити близьких і трепетно до 
них ставитися. Любити працю, тварин і природу, 

розуміти реальність повсякденного життя, прагнути 

втілювати мрії, йдучи до поставленої мети. 
 


